
 

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019. 

Ofício30/2019-SG.  Protocolo15.716.045-1                      Curitiba, 15 de abril de 2019. 

Senhor Governador, 

O SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, FUNDEPAR E 
AFINS - SINDISEAB, entidade sindical de 1o grau, inscrito no CNPJ /MF n° 81.163.065/0001-50, com sede á rua Dr. 
Manoel Pedro, 711/729 - Cabral - Curitiba - PR, vem com o devido respeito e acato a presença de Vossa Senhoria, 
através de seu presidente que este subscreve, com fundamento no Artigo 5o, inciso XXXIII, combinado com o Artigo 8o, 
inciso III, da Carta Federal, entre outros dispositivos, expor e ao final solicitar o que segue. 

 

Que, em Assembleia Geral, realizada no dia 29 de março de 2019, definiu por intensificar a mobilização em defesa da 
pauta de reivindicações, pois até o momento não obteve respostas do governo. As categorias da nossa base não aceitam 
continuar sem data base e muito menos que haja retirada de direitos. 

As perdas salariais somam 16,24%. É crescente a insatisfação dos servidores, que sentem no bolso a falta de reajuste 
desde janeiro de 2016. A pauta foi protocolada desde o início do ano, porém não obtivemos respostas efetivas a nenhum 
item. Ao contrário, os rumores vindos da Casa Civil preocupam e causam animosidade nas categorias. Não aceitaremos 
a retirada de direitos que vivenciamos no governo anterior. 

Diante do exposto, vimos, pelo presente, informar que os servidores/as das diversas regiões do Estado realizarão um 
dia de greve no próximo dia 29 de abril de 2019, nos locais de trabalho. Um ato será realizado em Curitiba, a partir das 
9 horas, com concentração na Praça Santos Andrade, caminhada até o Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa. 

Itens emergenciais da pauta: 

- Pagamento da data-base em maio desse ano (em tomo de 4,5%), assim como a reposição das perdas da inflação 
devida a partir de janeiro de 2017 que somam-se 11,53%. 

- Implantação dos desenvolvimentos: pagamento das promoções e progressões, com a correta anotação dos períodos 
na ficha funcional. 

- Reposição de pessoal: concurso público. É urgente um debate sobre a estrutura e organização do Estado. 

- Medicina, Perícia Médica e saúde do trabalhador. É necessário retomar o debate e aprovação do Projeto de Lei sobre 
Política de Atenção à Saúde Integral dos Trabalhadores da Administração Pública do Paraná, formulado pelo FES. 

 

- Previdência: Situação atuarial da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência e o Fundo Financeiro dos 
servidores estaduais do Paraná. 

- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim das práticas antisindicais, dentre elas o corte de gratificações 
e adicionais. 

Atenciosamente, 

 

Ao Excelentíssimo Senhor, 

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR. 

Governador do Estado do Paraná. 

Nesta Capital. 



 

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019. 

Ofício 33/2019-SG.                                           Protocolo 15.716.079-6                     Curitiba, 15 de abril de 2019. 

Senhor Presidente, 

O SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, FUNDEPAR E AFINS 

- SINDISEAB, entidade sindical de 1o grau, inscrito no CNPJ /MF n° 81.163.065/0001-50, com sede á rua Dr. Manoel Pedro, 711/729 
- Cabral - Curitiba - PR, vem com o devido respeito e acato a presença de Vossa Senhoria, através de seu presidente que este subscreve, 

com fundamento no Artigo 5o, inciso XXXIII, combinado com o Artigo 8o, inciso III, da Carta Federal, entre outros dispositivos, 

expor e ao final solicitar o que segue. 

 

Que, em Assembleia Geral, realizada no dia 29 de março de 2019, definiu por intensificar a mobilização em defesa da pauta de 
reivindicações, pois até o momento não obteve respostas do governo. As categorias da nossa base não aceitam continuar sem data 

base e muito menos que haja retirada de direitos. 

As perdas salariais somam 16,24%. É crescente a insatisfação dos servidores, que sentem no bolso a falta de reajuste desde janeiro de 

2016. A pauta foi protocolada desde o início do ano, porém não obtivemos respostas efetivas a nenhum item. Ao contrário, os rumores 
vindos da Casa Civil preocupam e causam animosidade nas categorias. Não aceitaremos a retirada de direitos que vivenciamos no 

governo anterior. 

Diante do exposto, vimos, pelo presente, informar que os servidores/as das diversas regiões do Estado realizarão um dia de greve no 

próximo dia 29 de abril de 2019, nos locais de trabalho. Um ato será realizado em Curitiba, a partir das 9 horas, com concentração na 

Praça Santos Andrade, caminhada até o Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa. 

Itens emergenciais da pauta: 

- Pagamento da data-base em maio desse ano (em tomo de 4,5%), assim como a reposição das perdas da inflação devida a partir de 

janeiro de 2017 que somam-se 11,53%. 

- Implantação dos desenvolvimentos: pagamento das promoções e progressões, com a correta anotação dos períodos na ficha 

funcional. Decreto de ampliação de vagas para os agentes penitenciários. 

- Reposição de pessoal: concurso público para todas as áreas do Estado. É urgente um debate sobre a estrutura e organização do 

Estado. 

- Medicina, Perícia Médica e saúde do trabalhador. É necessário retomar o debate e aprovação do Projeto de Lei sobre Política de 

Atenção à Saúde Integral dos Trabalhadores da Administração Pública do Paraná. 

 

- Previdência: Situação atuarial da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência e o Fundo Financeiro dos servidores 

estaduais do Paraná. 

- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim das práticas antisindicais, dentre elas o corte de gratificações e adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 

Excelentíssimo Senhor, 

OTAMIR CESAR MARTINS. 

D.D Presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná - ADAPAR. 

Nesta Capital. 



 

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019. 

Ofício 34/2019-SG.                                    Protocolo 15.716.106-7                    Curitiba, 15 de abril de 2019. 

Senhor Secretário, 

O SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, FUNDEPAR E AFINS 

- SINDISEAB, entidade sindical de 1o grau, inscrito no CNPJ /MF n° 81.163.065/0001-50, com sede á rua Dr. Manoel Pedro, 711/729 
- Cabral - Curitiba - PR, vem com o devido respeito e acato a presença de Vossa Senhoria, através de seu presidente que este subscreve, 

com fundamento no Artigo 5o, inciso XXXIII, combinado com o Artigo 8o, inciso III, da Carta Federal, entre outros dispositivos, 

expor e ao final solicitar o que segue. 

Que, em Assembleia Geral, realizada no dia 29 de março de 2019, definiu por intensificar a mobilização em defesa da pauta de 

reivindicações, pois até o momento não obteve respostas do governo. As categorias da nossa base não aceitam continuar sem data 

base e muito menos que haja retirada de direitos. 

As perdas salariais somam 16,24%. É crescente a insatisfação dos servidores, que sentem no bolso a falta de reajuste desde janeiro de 

2016. A pauta foi protocolada desde o início do ano, porém não obtivemos respostas efetivas a nenhum item. Ao contrário, os rumores 
vindos da Casa Civil preocupam e causam animosidade nas categorias. Não aceitaremos a retirada de direitos que vivenciamos no 

governo anterior. 

Diante do exposto, vimos, pelo presente, informar que os servidores/as das diversas regiões do Estado realizarão um dia de greve no 

próximo dia 29 de abril de 2019, nos locais de trabalho. Um ato será realizado em Curitiba, a partir das 9 horas, com concentração na 

Praça Santos Andrade, caminhada até o Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa. 

Itens emergenciais da pauta: 

- Pagamento da data-base em maio desse ano (em tomo de 4,5%), assim como a reposição das perdas da inflação devida a partir de 

janeiro de 2017 que somam-se 11,53%. 

- Implantação dos desenvolvimentos: pagamento das promoções e progressões, com a correta anotação dos períodos na ficha 

funcional. Decreto de ampliação de vagas para os agentes penitenciários. 

- Reposição de pessoal: concurso público para todas as áreas do Estado. É urgente um debate sobre a estrutura e organização do 

Estado. 

- Medicina, Perícia Médica e saúde do trabalhador. É necessário retomar o debate e aprovação do Projeto de Lei sobre Política de 

Atenção à Saúde Integral dos Trabalhadores da Administração Pública do Paraná. 

- Previdência: Situação atuarial da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência e o Fundo Financeiro dos servidores 

estaduais do Paraná. 

- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim das práticas antisindicais, dentre elas o corte de gratificações e adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Excelentíssimo Senhor, 

MARCIO  NUNES 

D.D Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Paraná. 

Nesta Capital. 



 

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019. 

Ofício 35/2019-SG.                                        Protocolo 15.716.128-8                                                     Curitiba, 15 de abril de 2019. 

Senhor Secretário, 

O SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, FUNDEPAR E AFINS 

- SINDISEAB, entidade sindical de 1o grau, inscrito no CNPJ /MF n° 81.163.065/0001-50, com sede á rua Dr. Manoel Pedro, 711/729 
- Cabral - Curitiba - PR, vem com o devido respeito e acato a presença de Vossa Senhoria, através de seu presidente que este subscreve, 

com fundamento no Artigo 5o, inciso XXXIII, combinado com o Artigo 8o, inciso III, da Carta Federal, entre outros dispositivos, 

expor e ao final solicitar o que segue. 

Que, em Assembleia Geral, realizada no dia 29 de março de 2019, definiu por intensificar a mobilização em defesa da pauta de 

reivindicações, pois até o momento não obteve respostas do governo. As categorias da nossa base não aceitam continuar sem data 

base e muito menos que haja retirada de direitos. 

As perdas salariais somam 16,24%. É crescente a insatisfação dos servidores, que sentem no bolso a falta de reajuste desde janeiro de 

2016. A pauta foi protocolada desde o início do ano, porém não obtivemos respostas efetivas a nenhum item. Ao contrário, os rumores 
vindos da Casa Civil preocupam e causam animosidade nas categorias. Não aceitaremos a retirada de direitos que vivenciamos no 

governo anterior. 

Diante do exposto, vimos, pelo presente, informar que os servidores/as das diversas regiões do Estado realizarão um dia de greve no 

próximo dia 29 de abril de 2019, nos locais de trabalho. Um ato será realizado em Curitiba, a partir das 9 horas, com concentração na 

Praça Santos Andrade, caminhada até o Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa. 

Itens emergenciais da pauta: 

- Pagamento da data-base em maio desse ano (em tomo de 4,5%), assim como a reposição das perdas da inflação devida a partir de 

janeiro de 2017 que somam-se 11,53%. 

- Implantação dos desenvolvimentos: pagamento das promoções e progressões, com a correta anotação dos períodos na ficha 

funcional. Decreto de ampliação de vagas para os agentes penitenciários. 

- Reposição de pessoal: concurso público para todas as áreas do Estado. É urgente um debate sobre a estrutura e organização do 

Estado. 

- Medicina, Perícia Médica e saúde do trabalhador. É necessário retomar o debate e aprovação do Projeto de Lei sobre Política de 

Atenção à Saúde Integral dos Trabalhadores da Administração Pública do Paraná. 

- Previdência: Situação atuarial da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência e o Fundo Financeiro dos servidores 

estaduais do Paraná. 

- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim das práticas antisindicais, dentre elas o corte de gratificações e adicionais. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Excelentíssimo Senhor, 

NORBERTO ANACLETO ORTIGARA 

D.D Secretário de Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná 

Nesta Capital. 



 

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019. 

Ofício 36/2019-SG.                   Protocolo 15.716.154-7                                           Curitiba, 15 de abril de 2019. 

Senhor Presidente, 

O SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, FUNDEPAR E AFINS 

- SINDISEAB, entidade sindical de 1o grau, inscrito no CNPJ /MF n° 81.163.065/0001-50, com sede á rua Dr. Manoel Pedro, 711/729 
- Cabral - Curitiba - PR, vem com o devido respeito e acato a presença de Vossa Senhoria, através de seu presidente que este subscreve, 

com fundamento no Artigo 5o, inciso XXXIII, combinado com o Artigo 8o, inciso III, da Carta Federal, entre outros dispositivos, 

expor e ao final solicitar o que segue. 

 

Que, em Assembleia Geral, realizada no dia 29 de março de 2019, definiu por intensificar a mobilização em defesa da pauta de 
reivindicações, pois até o momento não obteve respostas do governo. As categorias da nossa base não aceitam continuar sem data 

base e muito menos que haja retirada de direitos. 

As perdas salariais somam 16,24%. É crescente a insatisfação dos servidores, que sentem no bolso a falta de reajuste desde janeiro de 

2016. A pauta foi protocolada desde o início do ano, porém não obtivemos respostas efetivas a nenhum item. Ao contrário, os rumores 
vindos da Casa Civil preocupam e causam animosidade nas categorias. Não aceitaremos a retirada de direitos que vivenciamos no 

governo anterior. 

Diante do exposto, vimos, pelo presente, informar que os servidores/as das diversas regiões do Estado realizarão um dia de greve no 

próximo dia 29 de abril de 2019, nos locais de trabalho. Um ato será realizado em Curitiba, a partir das 9 horas, com concentração na 

Praça Santos Andrade, caminhada até o Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa. 

Itens emergenciais da pauta: 

- Pagamento da data-base em maio desse ano (em tomo de 4,5%), assim como a reposição das perdas da inflação devida a partir de 

janeiro de 2017 que somam-se 11,53%. 

- Implantação dos desenvolvimentos: pagamento das promoções e progressões, com a correta anotação dos períodos na ficha 

funcional. Decreto de ampliação de vagas para os agentes penitenciários. 

- Reposição de pessoal: concurso público para todas as áreas do Estado. É urgente um debate sobre a estrutura e organização do 

Estado. 

- Medicina, Perícia Médica e saúde do trabalhador. É necessário retomar o debate e aprovação do Projeto de Lei sobre Política de 

Atenção à Saúde Integral dos Trabalhadores da Administração Pública do Paraná. 

- Previdência: Situação atuarial da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência e o Fundo Financeiro dos servidores 

estaduais do Paraná. 

- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim das práticas antisindicais, dentre elas o corte de gratificações e adicionais. 

Atenciosamente, 

 

 

Excelentíssimo Senhor, 

EVERTON LUIZ COSTA SOUZA 

D.D. Presidente do Instituto das Àguas do Paraná – IAGUAS. 

Nesta Capital. 



 

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019. 

Ofício37/2019-SG.              Protocolo 15.716.183-0           Curitiba, 15 de abril de 2019. 

Senhor Presidente, 

O SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, FUNDEPAR E AFINS 

- SINDISEAB, entidade sindical de 1o grau, inscrito no CNPJ /MF n° 81.163.065/0001-50, com sede á rua Dr. Manoel Pedro, 711/729 
- Cabral - Curitiba - PR, vem com o devido respeito e acato a presença de Vossa Senhoria, através de seu presidente que este subscreve, 

com fundamento no Artigo 5o, inciso XXXIII, combinado com o Artigo 8o, inciso III, da Carta Federal, entre outros dispositivos, 

expor e ao final solicitar o que segue. 

 

Que, em Assembleia Geral, realizada no dia 29 de março de 2019, definiu por intensificar a mobilização em defesa da pauta de 
reivindicações, pois até o momento não obteve respostas do governo. As categorias da nossa base não aceitam continuar sem data 

base e muito menos que haja retirada de direitos. 

As perdas salariais somam 16,24%. É crescente a insatisfação dos servidores, que sentem no bolso a falta de reajuste desde janeiro de 

2016. A pauta foi protocolada desde o início do ano, porém não obtivemos respostas efetivas a nenhum item. Ao contrário, os rumores 
vindos da Casa Civil preocupam e causam animosidade nas categorias. Não aceitaremos a retirada de direitos que vivenciamos no 

governo anterior. 

Diante do exposto, vimos, pelo presente, informar que os servidores/as das diversas regiões do Estado realizarão um dia de greve no 

próximo dia 29 de abril de 2019, nos locais de trabalho. Um ato será realizado em Curitiba, a partir das 9 horas, com concentração na 

Praça Santos Andrade, caminhada até o Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa. 

Itens emergenciais da pauta: 

- Pagamento da data-base em maio desse ano (em tomo de 4,5%), assim como a reposição das perdas da inflação devida a partir de 

janeiro de 2017 que somam-se 11,53%. 

- Implantação dos desenvolvimentos: pagamento das promoções e progressões, com a correta anotação dos períodos na ficha 

funcional. Decreto de ampliação de vagas para os agentes penitenciários. 

- Reposição de pessoal: concurso público para todas as áreas do Estado. É urgente um debate sobre a estrutura e organização do 

Estado. 

- Medicina, Perícia Médica e saúde do trabalhador. É necessário retomar o debate e aprovação do Projeto de Lei sobre Política de 

Atenção à Saúde Integral dos Trabalhadores da Administração Pública do Paraná. 

- Previdência: Situação atuarial da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência e o Fundo Financeiro dos servidores 

estaduais do Paraná. 

- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim das práticas antisindicais, dentre elas o corte de gratificações e adicionais. 

Atenciosamente, 

 

 

Excelentíssimo Senhor, 

PAULO HEITOR MEXIA 

D.D. Presidente do Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 

Nesta Capital. 



 

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019. 

 

Ofício 38/2019-SG.        Protocolo 15.716.211-0            Curitiba, 15 de abril de 2019. 

Senhor Diretor Presidente, 

O SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, 

FUNDEPAR E AFINS - SINDISEAB, entidade sindical de 1o grau, inscrito no CNPJ /MF n° 81.163.065/0001-50, com 

sede á rua Dr. Manoel Pedro, 711/729 - Cabral - Curitiba - PR, vem com o devido respeito e acato a presença de Vossa 

Senhoria, através de seu presidente que este subscreve, com fundamento no Artigo 5o, inciso XXXIII, combinado com 

o Artigo 8o, inciso III, da Carta Federal, entre outros dispositivos, expor e ao final solicitar o que segue. 

Que, em Assembleia Geral, realizada no dia 29 de março de 2019, definiu por intensificar a mobilização em defesa da 

pauta de reivindicações, pois até o momento não obteve respostas do governo. As categorias da nossa base não aceitam 

continuar sem data base e muito menos que haja retirada de direitos. 

As perdas salariais somam 16,24%. É crescente a insatisfação dos servidores, que sentem no bolso a falta de reajuste 

desde janeiro de 2016. A pauta foi protocolada desde o início do ano, porém não obtivemos respostas efetivas a nenhum 

item. Ao contrário, os rumores vindos da Casa Civil preocupam e causam animosidade nas categorias. Não aceitaremos 

a retirada de direitos que vivenciamos no governo anterior. 

Diante do exposto, vimos, pelo presente, informar que os servidores/as das diversas regiões do Estado realizarão um 

dia de greve no próximo dia 29 de abril de 2019, nos locais de trabalho. Um ato será realizado em Curitiba, a partir das 

9 horas, com concentração na Praça Santos Andrade, caminhada até o Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa. 

Itens emergenciais da pauta: 

- Pagamento da data-base em maio desse ano (em tomo de 4,5%), assim como a reposição das perdas da inflação devida 

a partir de janeiro de 2017 que somam-se 11,53%. 

- Implantação dos desenvolvimentos: pagamento das promoções e progressões, com a correta anotação dos períodos 

na ficha funcional. Decreto de ampliação de vagas para os agentes penitenciários. 

- Reposição de pessoal: concurso público para todas as áreas do Estado. É urgente um debate sobre a estrutura e 

organização do Estado. 

- Medicina, Perícia Médica e saúde do trabalhador. É necessário retomar o debate e aprovação do Projeto de Lei sobre 

Política de Atenção à Saúde Integral dos Trabalhadores da Administração Pública do Paraná, 

- Previdência: Situação atuarial da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência e o Fundo Financeiro dos 

servidores estaduais do Paraná. 

- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim das práticas antisindicais, dentre elas o corte de gratificações 

e adicionais. 

Atenciosamente, 

DONIZÉTTI APARECIDO ROSA DA SILVA 

Presidente do SINDISEAB – Gestão 2016-2019 

Excelentíssimo Senhor, 

MOZART DE QUADROS JUNIOR 

D.D. Diretor Presidente do Instituto de Terras Cartografia e Geologia do Paraná – ITCG. 

Nesta Capital. 



 

TRADIÇÃO, NOVOS TEMPOS, NOVAS IDÉIAS - GESTÃO 2016-2019. 

Ofício 38/2019-SG.                                                            Curitiba, 15 de abril de 2019. 

Senhor Presidente, 

O SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, 

FUNDEPAR E AFINS - SINDISEAB, entidade sindical de 1o grau, inscrito no CNPJ /MF n° 81.163.065/0001-50, com 

sede á rua Dr. Manoel Pedro, 711/729 - Cabral - Curitiba - PR, vem com o devido respeito e acato a presença de Vossa 

Senhoria, através de seu presidente que este subscreve, com fundamento no Artigo 5o, inciso XXXIII, combinado com 

o Artigo 8o, inciso III, da Carta Federal, entre outros dispositivos, expor e ao final solicitar o que segue. 

Que, em Assembleia Geral, realizada no dia 29 de março de 2019, definiu por intensificar a mobilização em defesa da 

pauta de reivindicações, pois até o momento não obteve respostas do governo. As categorias da nossa base não aceitam 

continuar sem data base e muito menos que haja retirada de direitos. 

As perdas salariais somam 16,24%. É crescente a insatisfação dos servidores, que sentem no bolso a falta de reajuste 

desde janeiro de 2016. A pauta foi protocolada desde o início do ano, porém não obtivemos respostas efetivas a nenhum 

item. Ao contrário, os rumores vindos da Casa Civil preocupam e causam animosidade nas categorias. Não aceitaremos 

a retirada de direitos que vivenciamos no governo anterior. 

Diante do exposto, vimos, pelo presente, informar que os servidores/as das diversas regiões do Estado realizarão um 

dia de greve no próximo dia 29 de abril de 2019, nos locais de trabalho. Um ato será realizado em Curitiba, a partir das 

9 horas, com concentração na Praça Santos Andrade, caminhada até o Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa. 

Itens emergenciais da pauta: 

- Pagamento da data-base em maio desse ano (em tomo de 4,5%), assim como a reposição das perdas da inflação devida 

a partir de janeiro de 2017 que somam-se 11,53%. 

- Implantação dos desenvolvimentos: pagamento das promoções e progressões, com a correta anotação dos períodos 

na ficha funcional. Decreto de ampliação de vagas para os agentes penitenciários. 

- Reposição de pessoal: concurso público para todas as áreas do Estado. É urgente um debate sobre a estrutura e 

organização do Estado. 

- Medicina, Perícia Médica e saúde do trabalhador. É necessário retomar o debate e aprovação do Projeto de Lei sobre 

Política de Atenção à Saúde Integral dos Trabalhadores da Administração Pública do Paraná. 

- Previdência: Situação atuarial da Unidade Gestora do Regime Próprio de Previdência e o Fundo Financeiro dos 

servidores estaduais do Paraná. 

- Liberação de dirigentes sem prejuízos funcionais: fim das práticas antisindicais, dentre elas o corte de gratificações 

e adicionais. 

Atenciosamente, 

DONIZÉTTI APARECIDO ROSA DA SILVA 

Presidente do SINDISEAB – Gestão 2016-2019 

Excelentíssimo Senhor, 

RUY FAÇANÁRIO. 

D.D Diretor Presidente da Rádio e Televisão do Paraná - RTVE. 

Nesta Capital. 

 


